Skogsgruppen 2013

Skogsgruppen har under året fortsatt att inspektera och märka ut vandringsleder och sätta ut
anslagstavlor.
En ny anslagstavla vid badet.
Nya bänkar uppe på Tynningö Klack.
Återfunnit en ”jättegryta” och märkt ut den som fornminne.
Genomfört en sommarvandring med information om kommande skogsgallring.
Skogsgruppen tog initiativ till att en grön skogsbruksplan upprättades för TGEFs mark på Tynningö.
Arbetet utfördes 2009 av RLF Konsult. En inventering av mark och växtlighet utfördes av skogsgruppen i anslutning till planarbetet. Den beskriver även vandringsleder och trycktes med ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen och finns tillgänglig genom TGEF. ”Mark och vandringsleder på Tynningö
2011.”
Det har tagit tid att komma igång med gallring och avverkning. Flera entreprenörer har kontaktats.
Förstatligandet av vägfärjan har påverkat transportkostnader och 2013 kunde styrelsen i TGEF träffa
avtal om gallring mm i samarbete med Mellanskog.
Nu är gallringen klar, men det praktiska skogsarbetet har påverkats av oförutsedda omständigheter.
Mellanskog valde att prioritera avverkningar på enskilda tomter och på Norehills mark, istället för att
slutföra arbetet för TGEF medan det var gynnsamma markförhållanden. Detta medförde fördröjning
för TGEF med senare körskador som följd.
Ett stort arbete har redan utförts av några få ideella krafter inom TGEF för att samla ihop ris i högar
för senare flisning.
Stora ingrepp i skogen påverkar alltid mark och grundvatten under några årtionden. Nästan alla på
ön är beroende av sitt brunnsvatten. Det kan finnas anledning att hålla koll genom provtagning.
Vidare, stora mängder ”grot” ligger och torkar i stora högar för att senare förädlas till flis under 2014.
Detta kan leda till insektsskador på kvarvarande skog om upparbetning dröjer.
Under 2014 och framåt ska vandringsleder och utsiktsplatser mm återställas efter all röjning och
avverkning. Skogsgruppen behöver hjälp av många villiga armar. En del arbeten, som kräver en
budget, ska planeras efter samråd med styrelsen. Det gäller bl.a att röja gran, som växer upp och
dödar gamla ekar.
Arbetet i skogen har även öppnat för nya vandringsleder. Först ska undersökas om en led kan dras i
skogskanten längs betesmarken från skidbacken och mot öster. Tynningöbor kan i sammanhanget få
tycka till under en sommarvandring.
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Ett ”fornminne” vid tomtgränsen av 1:327. En isälv har svarvat ett djupt hål i berget för så där 8000
år sedan. Det finns ytterligare fornminnen på Tynningö att söka på Riksantikvariatets hemsida.

